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Sak PS  67/14 
 
 
Sakstittel:  TERTIALRAPPORT NR 2 - 2014  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre tar tertialrapport nr 2-2014 til etterretning 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommunestyre tar tertialrapport nr 2-2014 til etterretning 
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Sak PS  68/14 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM STARTLÅN OG TILPASNINGSTILSKUDD  
 

  
Sak PS  69/14 

 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM STARTLÅN  

 
Sak PS  70/14 

 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM STARTLÅN  

 
Sak PS  71/14 

 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM STARTLÅN  
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Sak PS  72/14 
 
 
Sakstittel:  HAVNEKRAV POST 30 KJØLLEFJORD HAVN - MOLO 

PÅ NORDSIDEN, STØRRE UTDYPING OG 
FORLENGELSE AV MOLO Q  

 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre ber Kystverket igangsette arbeidet med følgende havnetiltak i 
Kjøllefjord, slik at det kan komme med i prioriterte tiltak i Nasjonal Transportplan  
2018-2027:  

 molo på nordsiden av Kjøllefjord havn 
 forlengelse av molo Q 
 større utdyping på sørsiden av havna 

 
Dette med begrunnelse i de store utfordringene knyttet til dårlig skjerming av havna på 
nordsiden, tilgjengelighet for større fartøy til ny fiskerikai, industri- og serviceområde på 
sørsiden og skjerming for nye flytebryggeanlegg på sørsiden.  
 
Bakgrunn og nærmere beskrivelse av krav: 
Lebesby kommune har gjennom flere årtier arbeidet med å utbedre forholdene i Kjøllefjord 
havn. På grunn av dårlig skjerming på nordsiden, og mangel på nye industriområder og 
fiskerikaier, har utviklingen delvis stoppet opp. Dermed har det vært utfordrende å legge til 
rette for utvikling av eksisterende industri og ny fiskerirelatert virksomhet samt gi fiskeflåten 
gode forhold ved leveranse og ved serviceanlegg.  
 
Ved bruk av post 60 midler har kommunen fått anledning til å bygge to moloer i indre havn, 
og nå er man i full gang med å bygge ny fiskerikai, nytt industriområde og gjøre en mindre 
utdyping i indre havn. Dette arbeidet er svært viktig for den videre utvikling av Kjøllefjord 
som fiskevær. Det gir fiskeværet muligheten til å ta tilbake tapte råstoffandeler fra fiskeflåten 
og bidrar til flere arbeidsplasser.  
 
Kjøllefjord har imidlertid fortsatt store utfordringer knyttet til dårlig skjerming av havna på 
nordsiden, tilgjengelighet for større fartøy til ny fiskerikai, industri- og serviceområde på 
sørsiden og skjerming for nye flytebryggeanlegg på sørsiden. Da Lebesby kommune nå har 
nådd en grense for hvor mye man kan ta på seg av økonomisk og administrativ belastning i 
forbindelse med havneutbygginger, søkes det om midler over post 30 og at tiltakene kommer 
inn i Nasjonal Transportplan.  
 
 Lebesby kommune ber derfor Kystverket igangsette prosjektering av ny molo på 

nordsiden av havna. Lebesby kommune ber også Kystverket prosjektere forlengelse av 
molo Q, samt en større utdyping sør i Kjøllefjord havn. 
 

 Modelltankforsøkene hos Sintef (Rapport STF80 F01012) viste at det må anlegges en 
molo på nordsiden av Kjøllefjord havn dersom det skal bli tilfredsstillende 
rolighetsforhold langs kaiene på nordsiden. En ny molo vil sørge for å gi roligere havn for 
dagens fiskeindustrianlegg, den kommunale kaien og for Foldalbruket, da nordsiden av 
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havna er veldig utsatt for bølger. I tillegg vil en molo kunne legge til rette for et 
havneareal som kan benyttes til levendelagring av fisk. Dette vil være nødvendig dersom 
Kjøllefjord skal være konkurransedyktig om råstoff i fremtiden. 
 

 Lebesby kommune har mottatt tilskudd over post 60 til ny fiskerikai i tilknytning til nytt 
industriområde, samt utdyping ned til – 6 meter i deler av indre havn. Dette er svært viktig 
for den videre utvikling av Kjøllefjord som fiskevær, men vil ikke fullt ut dekke behovet 
for dybde i denne delen av havna for de største fartøyene.  

 
 Lebesby kommune ber Kystverket utdype ned til -7 meter i et større område bak molo Q, 

og ned til -6 meter ved det gamle Hustadanlegget. Dette vil gjøre hele området tilgjengelig 
for større fartøy både for leveranser og servicefunksjoner. Tilgjengelig areal vil utløse 
store investeringer både fra det private og offentlige. Dermed vil man få optimal bruk av 
både eksisterende kaier, det nye industriområdet, den nye fiskerikaien og havneområdet 
hvor flytebrygger må flyttes til når aktiviteten i indre havn blir større.  

 
 For å oppnå tilfredsstillende rolighet i en større del av havnas sørside, ber kommunen 

Kystverket forlenge molo Q. Dette vil gi gode forhold for flere flytebrygger i området, 
noe det er et stort behov for.  

 
Referansegruppe: 
Følgende medlemmer velges til en referansegruppe som skal bistå Kystverket i arbeidet med 
prosjektering og gjennomføring: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Skisse over havnas sørside slik den kan bli seende ut på sikt: 
 
Skisse legges frem i Formannskapsmøte. 
 
 
 
Behandling: 
 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 
 
 
Lebesby kommunestyre ber Kystverket igangsette arbeidet med følgende havnetiltak i 
Kjøllefjord, slik at det kan komme med i prioriterte tiltak i Nasjonal Transportplan  
2018-2027:  

 molo på nordsiden av Kjøllefjord havn 
 forlengelse av molo Q 
 større utdyping på sørsiden av havna 

 
Dette med begrunnelse i de store utfordringene knyttet til dårlig skjerming av havna på 
nordsiden, tilgjengelighet for større fartøy til ny fiskerikai, industri- og serviceområde på 
sørsiden og skjerming for nye flytebryggeanlegg på sørsiden.  
 
Bakgrunn og nærmere beskrivelse av krav: 
Lebesby kommune har gjennom flere årtier arbeidet med å utbedre forholdene i Kjøllefjord 
havn. På grunn av dårlig skjerming på nordsiden, og mangel på nye industriområder og 
fiskerikaier, har utviklingen delvis stoppet opp. Dermed har det vært utfordrende å legge til 
rette for utvikling av eksisterende industri og ny fiskerirelatert virksomhet samt gi fiskeflåten 
gode forhold ved leveranse og ved serviceanlegg.  
 
Ved bruk av post 60 midler har kommunen fått anledning til å bygge to moloer i indre havn, 
og nå er man i full gang med å bygge ny fiskerikai, nytt industriområde og gjøre en mindre 
utdyping i indre havn. Dette arbeidet er svært viktig for den videre utvikling av Kjøllefjord 
som fiskevær. Det gir fiskeværet muligheten til å ta tilbake tapte råstoffandeler fra fiskeflåten 
og bidrar til flere arbeidsplasser.  
 
Kjøllefjord har imidlertid fortsatt store utfordringer knyttet til dårlig skjerming av havna på 
nordsiden, tilgjengelighet for større fartøy til ny fiskerikai, industri- og serviceområde på 
sørsiden og skjerming for nye flytebryggeanlegg på sørsiden. Da Lebesby kommune nå har 
nådd en grense for hvor mye man kan ta på seg av økonomisk og administrativ belastning i 
forbindelse med havneutbygginger, søkes det om midler over post 30 og at tiltakene kommer 
inn i Nasjonal Transportplan.  
 
 Lebesby kommune ber derfor Kystverket igangsette prosjektering av ny molo på 

nordsiden av havna. Lebesby kommune ber også Kystverket prosjektere forlengelse av 
molo Q, samt en større utdyping sør i Kjøllefjord havn. 
 

 Modelltankforsøkene hos Sintef (Rapport STF80 F01012) viste at det må anlegges en 
molo på nordsiden av Kjøllefjord havn dersom det skal bli tilfredsstillende 
rolighetsforhold langs kaiene på nordsiden. En ny molo vil sørge for å gi roligere havn for 
dagens fiskeindustrianlegg, den kommunale kaien og for Foldalbruket, da nordsiden av 
havna er veldig utsatt for bølger. I tillegg vil en molo kunne legge til rette for et 
havneareal som kan benyttes til levendelagring av fisk. Dette vil være nødvendig dersom 
Kjøllefjord skal være konkurransedyktig om råstoff i fremtiden. 
 

 Lebesby kommune har mottatt tilskudd over post 60 til ny fiskerikai i tilknytning til nytt 
industriområde, samt utdyping ned til – 6 meter i deler av indre havn. Dette er svært viktig 
for den videre utvikling av Kjøllefjord som fiskevær, men vil ikke fullt ut dekke behovet 
for dybde i denne delen av havna for de største fartøyene.  
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 Lebesby kommune ber Kystverket utdype ned til -7 meter i et større område bak molo Q, 

og ned til -6 meter ved det gamle Hustadanlegget. Dette vil gjøre hele området tilgjengelig 
for større fartøy både for leveranser og servicefunksjoner. Tilgjengelig areal vil utløse 
store investeringer både fra det private og offentlige. Dermed vil man få optimal bruk av 
både eksisterende kaier, det nye industriområdet, den nye fiskerikaien og havneområdet 
hvor flytebrygger må flyttes til når aktiviteten i indre havn blir større.  

 
 For å oppnå tilfredsstillende rolighet i en større del av havnas sørside, ber kommunen 

Kystverket forlenge molo Q. Dette vil gi gode forhold for flere flytebrygger i området, 
noe det er et stort behov for.  

 
Referansegruppe: 
Følgende medlemmer velges til en referansegruppe som skal bistå Kystverket i arbeidet med 
prosjektering og gjennomføring: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Skisse over havnas sørside slik den kan bli seende ut på sikt: 
 
Skisse legges frem i Formannskapsmøte. 
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Sak PS  73/14 
 
 
Sakstittel:  36/125 KLAGE PÅ OPPFØRING AV  BALLBINGE 

LEBESBY KOMMUNE 
 
 
Innstilling: 
Klagen tas ikke til følge. 
 
Vedtak D 75/14, datert 08.09.14, opprettholdes. 
 
Saken sendes Fylkesmannen i Finnmark i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Klagen tas ikke til følge. 
 
Vedtak D 75/14, datert 08.09.14, opprettholdes. 
 
Saken sendes Fylkesmannen i Finnmark i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 
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Sak PS  74/14 
 
 
Sakstittel:  24/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FREMFØRING 

AV VEG FRAM TIL EKSISTERENDE FRITIDSTOMT 
SISSEL E. KROGH 

 
 
Innstilling: 
Tiltakshaver/adresse: Sissel Krogh, Postboks 208, 9790 Kjøllefjord 
Tiltaksadresse: Gnr. 24 Bnr. 1 Bekkarfjord, Lebesby kommune 
Planstatus: Kommunens arealplan - LNF A og C sone. 
Søknad mottatt: 06.12.2013 
Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 
  
VEDTAK:  
  
Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1fra: 
Bestemmelse i kommuneplanens arealdel - LNF A og C sone 

Fremføring av ny adkomstveg fra eksisterende gammel bygdevei ved FV 888 frem til hyttetomt på 
eiendommen gnr. 24 bnr. 17 i Bekkarfjord. 
  
Generelle vilkår 
Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/arealplan for området 
og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder 
dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 21-9. 

 
Spesielt om kulturminner 
Viser det seg under arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på 
en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd (Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 
- sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at 
dette kan skje. ) - skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den 
utstrekning det kan berøre kulturminnet. 

 
Krav til produkter til byggverk jfr. Plan- og bygningsloven § 29-7 
Ethvert produkt som skal inngå i et byggverk, skal ha forsvarlige egenskaper. Produsent eller 
dennes representant skal sørge for at egenskapene til produktet dokumenteres, og er forpliktet til å 
gi de opplysninger til tilsynsmyndigheten som er nødvendige for utøvelse av tilsyn med produktets 
egenskaper. Departementet utpeker tilsynsmyndighet.  

 
Innsynsrett 
Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 
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Klagerett 
I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 
sendes Lebesby kommune. 
Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 
Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner 
som anføres klagen. 

 
Gebyr 
Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr jfr. Forskrift om gebyr for behandling / 
forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal forskrift for Lebesby 
kommune). 
Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: www.lebesby.kommune.no  

 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 
Tiltakshaver/adresse: Sissel Krogh, Postboks 208, 9790 Kjøllefjord 
Tiltaksadresse: Gnr. 24 Bnr. 1 Bekkarfjord, Lebesby kommune 
Planstatus: Kommunens arealplan - LNF A og C sone. 
Søknad mottatt: 06.12.2013 
Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 
  
VEDTAK:  
  
Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1fra: 
Bestemmelse i kommuneplanens arealdel - LNF A og C sone 

Fremføring av ny adkomstveg fra eksisterende gammel bygdevei ved FV 888 frem til hyttetomt på 
eiendommen gnr. 24 bnr. 17 i Bekkarfjord. 
  
Generelle vilkår 
Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/arealplan for området 
og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder 
dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 21-9. 

 
Spesielt om kulturminner 
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Viser det seg under arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på 
en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd (Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 
- sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at 
dette kan skje. ) - skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den 
utstrekning det kan berøre kulturminnet. 

 
Krav til produkter til byggverk jfr. Plan- og bygningsloven § 29-7 
Ethvert produkt som skal inngå i et byggverk, skal ha forsvarlige egenskaper. Produsent eller 
dennes representant skal sørge for at egenskapene til produktet dokumenteres, og er forpliktet til å 
gi de opplysninger til tilsynsmyndigheten som er nødvendige for utøvelse av tilsyn med produktets 
egenskaper. Departementet utpeker tilsynsmyndighet.  

 
Innsynsrett 
Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 
 
Klagerett 
I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 
sendes Lebesby kommune. 
Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 
Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner 
som anføres klagen. 

 
Gebyr 
Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr jfr. Forskrift om gebyr for behandling / 
forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal forskrift for Lebesby 
kommune). 
Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: www.lebesby.kommune.no  
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Sak PS  75/14 
 
 
Sakstittel:  VALG AV REPRESENTANT TIL UNGDOMSRÅD  
 
 
Innstilling: 
Lebesby formannskap velger følgende personer til ungdomsråd for perioden oktober 2014 til 
oktober 2016:  
 
1. ______________________________ Vara representant: ___________________________ 
 
 
2. ______________________________ Vara representant:___________________________ 
 
Det må utvelges en kontaktperson og en saksbehandler for ungdomsrådet 
Det må utarbeides en egen plan med klare retningslinjer for arbeidsoppgaver i valgperioden 
 
Behandling: 
 
Sak utsatt. 
Begrunnelse: En må se på representanter fra fjorden. 
 
 
Vedtak: 
 
Sak utsatt. 
Begrunnelse: En må se på representanter fra fjorden. 
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 Sak PS  76/14 
 
 
Sakstittel:  INDUSTRIBYGG TIL SALGS - SLIPPEN  
 
 
Innstilling: 
Sak lagt fram i møtet 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Formannskapet: 
 
Formannskapet gir Ordfører fullmakt til å forhandle med Stein Kåre Røvik om salg av 
slippen. 
 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Vedtak: 
 
Formannskapet gir Ordfører fullmakt til å forhandle med Stein Kåre Røvik om salg av 
slippen. 
 
 
  
 
 


